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Auf zur 7<» Jahreshauptversammlung unseres Verbandes!

Diesmal ist es kein Kongresa - eine Arbei t s® 
t a g u n g der Esperanto-Aktivisten und aller Jener 
österreichischen Esperanti ateo, denen das Gedeihen der 
Sache Zamenhofa in unserem Lande dringend sm Herzen 
liegt, wird uns in wenigen Tagen zu wichtigen Beratungen 
in Wien vereinigen«

Tie leicht ist es für jeden Funktionär einer Bewe» 
gung9 unter Mitwirkung von Massen begeisterter Anhänger 
beschwingten Gemütes eine Sache vorwärts zu tragen, die 
Schritt für Schritt greifbare Erfolge verzeichnen kann, 
Erfolge, welche das Ziel der Bestrebungen absehbar immer 
näher rücken lassen! Dasz unsere Es peranto -Bewegung ge« 
gönwärtig unter Verhältnissen um ihr Ziel ringt, die es 
den Verantwortlichen mehr als schwor machen, ihre Aufga* 
be zu erfüllen, braucht wohl nicht hervorgehoben werden« 
Heute konmt es daher in gesteigertem Masse auf das Ver® 
antwortimgsbewusztsein, auf die Einsatzbereitschaft und 
auf ein unbegrenztes Mass an Zähigkeit bei allen an,wel* 
ehe die Friede Demission der Internationalen Sprache er» 
kannt und sich vorgenommen haben, ihr zum Siege zu var» 
helfen« Wir wollen uns ins Bewusstsein rufen, welch über 
aue ernste Aufgabe wir Esperantisten mit 
unseren Landes- und Weltorganisationen zu vollbringen 
haben: Einer zivilisatorisch weit vorgeschrittenen, Je» 
doch dieser Entwicklung gegenüber kulturell weit zurück» 
gebliebenen, in hunderte Sprachen widersinnig verwirrt 
verharrenden Menschheit wollen wir eine einheitliche
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eino ganz neue, in 
zu Übersee 

von den menschlichen Beziehungen brin» 
ü r lohnt es sich wohl, sein "auszer« 
zu gesteigertem linsetz zu mobilisieren 
nur zu häufigen Art, einen Teil seiner

i

Sprache vermitteln, welche der Welt 
ihren positiven Auswirkungen noch gar nicht 
bende Anschauung 
gen wird» D a f 
berufliches Ich" 
und der leider
Freizeit gedankenlos mit dem Esperanto-*Spiel"hinzubrin« 
gen, Lebewohl zu sagen!

Unser Kampf gilt nach aussen dem Unverstand und der 
Interesselosigkeit; wir führen ihn, um weitere Menschen 
für die Idee der Internationalen Sprache zu gewinnen« 
Nach innen gerichtet, lenken wir unser Augenmerk darauf, 
in Jeden Mitarbeiter ein verstärktes Verantwortungsbe» 
wueztsein zu pflanzen und Jene Masznahmen zu treffen,die 
die Wirkungsweise unserer Organisation vervielfachen«

Dbliz unsere diesjährige Jahreshauptversammlung uns 
auf diesem Wege weiterbringen möge, dazu wollen wir alle 
durch eine zahlreiche und aktive Teilnahme beitragen!
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Programo Ia Jarkunveno da AEE

18 h«: 
-, ^Markgraf Bü» 

komuna vespermanĝo; 20 h«: 
Löschenkohlg. 18, gastejo Plu»

Sabate, 7 «6c , IS h< : kunsido da fakgrupo stroj; 
kunsido de AEE-lande^trojo (Ejo: Vieno 15 
digerstro 4) -19«20 he:
Arnika .Vespero (ojo; 15«, 
ĥovskgr)«

Dimance, 8o^:. 8« 15 ho: katolika Diservo kun E-pre diko 
(ejo: Christ-König-pregejo, 15«, Vogelweideplatz, eniro 
Je la pregeja malantaŭo); 9« 30 h.: .tkE-JABKUgVSRO 1952« 
malfermo, raportoj («Je: 15«, Markgraf Büdigerstr? 4)\
13 h«: komuna tagmanĝo (gastejo Pluhovsky) 

p-jarkunveno» i
E-Centrp d« ABP« 15«, ?ŭnfhausgasss 16

13 h«: 
daŭrigo de la

. 14.30 h«:
h«,• vizito la nova

INTOBMOJ PE LA «IMANTO-GENTOO*

Aŭstria s tatprezidanto d-ro Körner 79Jara«
La 2 9 an de aprilo festis nia altestimata s-ro fede« 

racia Prezidanto generalo e« s« honorkaŭza d-ro Theodor 
Körner 79an datrevenon de sia naskiĝtago« La bondezirojn
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de
li

la estraro de AEF en la nomo de la aŭstria E-i staro 
per afablaj vortoj respondis«,

Hia s-ro Federacia Prezidanto kiel estinta urbestro 
Vieno estas ankaŭ bone konata al multaj eksterlandajde

s-ano J,kiujn li en la salonoj de la Viena urbdomo ake e p« 
tisoLi estas varma akcelanto de la E-movado kaj ĉeestis 
en la Jaro 1950 ankaŭ la malferman kunsidon de la 4a Aŭp 
stria E-Kongreso en Vi eno «Alparo lante la gekongresanojn, 
li i«a» diris,ke li subtenas cion, kio akcelas la inter» 
komprenon de la popoloj,kaj ke li en la internacia ling« 
vo Esperanto vidas gravan instrumenton por tiu celo«

Gratulon al nia tre estimata s-ano direktoro Franz M e » 
n a cher. Vieno!

La 27an de aprilo s-ano dir« M e nae her BOJarigiso Al 
ankoraŭ tre aktiva E-instruisto, respekte amata de 
fidela lernantaro kaj de ciuj, kiuj kunagas kun li 

la afero de E spe ranto, ni direktas tiuokaze plej kor= 
salutojn! LA E STRABO DE AEF« 

tiu 
lia 
por 
ajn

»LABOHISTA ESEmNTIST0H, Nederlando, de 15.3.62 sur 
titolpaĝo aperigis nederlandlingve artikolon,K-linge

J?

sia titolpaĝo aperigis nederlandlingve artikolon,E-ling« 
ve adresitan al gi de nia s-ano urbestro de Vieno Franz 
Jonas* por inviti la socialistan Junularon al la 
internacia renkonto en Vieno* okazonta de 1«-10« 7 «52 sur 
la tereno de Hörndl*alĈL

La preparlaboroj por la ZAMWH0F-M OSTUDENTO, kiu* 
kiel estas jam konate, estos inaŭgurata la 27«?« 52 en 
ffŭROL, Tirolo, laŭ sciigoj en *ILOn 3/52 kontentige pro« 
speras« Oni ekscias, ke speciala poststampo j® la tago 
de la inaŭguro enhavos la blazonon de Wörgl«Tiu ci fakto 
meritas intereson tial, ĉar la permeson por la uzo de la 
blazono en posta stampo oni ricevaj nur en eksterordina» 
raj kazoj, kaj estas unuafoje, ke gi estis donata« D-ro 
K o 1 b , aŭstria minsitro por instruado, akceptis la in- 
viton al la Honora Komitato de la ZeM«Listo, aldonita al 
la “ILO® de s-ano AEF-landestro Hans Steiner, Wörgl, AŬ« 
gasse 42,Tirolo, registris ĝis redaktfino 360 donacinta 
ojn« Jen fakto, kiu montras,ke la s-anarao en Aŭstrio isai 
eksterlando inde taksas la iniciataĵojn de s-ano Steiner, 
al kiu, cetere, tiu s-ano, kiu ankoraŭ ne partoprenis la



kolekton por la monumento, bon volu sendi sian kontribuon!
SI la protokoloj de la estrarkunsidoj de AEF.Iunsi« 

marta? En konekso kun la legado de alskribajo de Bur» 
tiu 

membron ce AEJhLa kasistino krome-

k
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Imi iBWffwBHi 1«889«71« — Kunsido aprila; La hi* 
lanco de IS«4«52 estigis aktivsaldon de S Io 439.40« - S- 
ano Schwarz, AEE-landestro de Malsupra Aŭstrio, raportis 
pri siaj klopodoj por trovi konvenan ejon por nia jar» 
kunveno«

Salutojn el Aŭstralio
Koppel ».loganta nun en Mei«

sendis al la aŭstria s-anaro
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komunikas, ke la E-klubo de Ph i l i
devas bedaŭrinde rezigni la viziton de Vieno kaj Linz«Sd 
gi venos al Innsbruck kaj Salzburg, kun kies E-grupoj la

»UJAnederlandaj ges-anoj jam kontaktas«
GRAVA APELO AL IA AKTIVAJ AU8TRIAJ ESPERANTISTOJ!

H
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La Fervojista ĴB-ffakgrupo de AEF informis la estraro» 
de A£F,ke gi sukcesis pluinteresi la generaldirekcion de 
la aŭstria federacia f ervo j-admini strado por nia movado 
kaj ricevis la permeson prila fiksado deunuecaj informa 
tabulo en la stacidomoj de lokoj, kie logas E-istoj.

La AEf-estraro informas aldone,ke okaze de la lasta 
regula raport-akcejoto de s-anoj magccefkone« d-ro G-rimme 
kaj ofickonseCech ce nia honorprezidanto sekcia cefo dro 
Dworschak ankaŭ tiu post esprimita propono ko n s» 
entis^la senpagan fiksadon de unuecaj .^-informtabuloj an 
la nosto“’
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______________ j en la jam supre menditaj lokoj«
LA ESTRARO DE AEf NUN ALVOKAS ĈIUJN AKTIVAJN GESAM« 

IDEAROJN n LA DIVESSAJ LOKOJ DE NIA HEJMLANDO,
AS JERVOJSTACIOJ A® POŜTO VICE JOJ, DEKLARI SIN INSTAJ POR 
KONSCIADO KIEL HONOROJ! CAJ 1
ESPERANTO-SERVO! Iliaj nomoj kaj adresoj estos presitaj 
kron tiuj de la eventualaj lokaj E-societoj sur la in »
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formtabulo de fervojstacio, respektive postoficejo« Ge» 
samideanoj, ne hezitu transpreni tiun honoran funkcion« 
Vi per tio servos eminente al nia movado kaj al la guste 
nun tiel grava turisma en Aŭstrio kaj speciale en via 
loĝloko« Anoncu vin tujl Eble interkonsente 
kun via eventuala E-grupo« Anonco de anstataŭulo estas 
dezirindan Sciigu tiun tre gravan aferon ankaŭ al E-istoj 
en najbaraj lokoj, kiuj eble ankoraŭ ne aligis al AEE!
La anoncojn direktu al: Oestarr« Eisenbahner-lsperanto- 
Fachgruppe, Linz/D», Bahnhof stro 3»

INTERNACIA ESPERANTO-MUZEO EN VIENO, I«, Michaeler» 
ago, festos la 13an 

Gi invitas la gee«
platz, Hofburg,Batthyanystiege» 4a et 
de aŭgusto nj» sian 35jaran jubileon«» 
anojn al la akcelo de siaj laboroj kaj sciigas, ke ĝi 
estas vizitebla ĉiun lundon, merkredon kaj vendredon de 
la 10a gie 15a horo*

Internacia Polica oclo,

><14

fondita la lde 50 en 
Anglio, kiel nova E-ista fakorganizo estas reprezentata 
en nia lando per la persono de s-ano Walter Lagger,Inn8=s 
bruck, Preadler-Saggen 17, kiu informas,ke 10 semprofesi 
aj s-anoj estas en 10 lokoj de Aŭstrio« Li invitas ilin 
por E-ista kaj profesia kunlaboro kaj turnas sin al la 
ceteraj samfakuloj Esperanton sciantaj kun la invito al 
aligo»

Intarnacia. Komisiono “Esperanto kaj Sociologio11

(Moerog 76, Den Haag, Nederlando) celas esploradi la B- 
movadon laŭ socia konsisto de gia anaro interne de la 
movado kaj laŭ diverseco de la loko kaj rilatoj de giaj 
anoj en la tuto de la socio«, Por atingi tion, la komisi« 
ono,kompilis liston de 10 demandoj, kiujn la geesperant« 
istoj ............................

1)

2)
3)
4)

5)
S)

elui ande bonvolu respondi:
En kiu loko (urbo, vilago ktp«) vi logas kaj kiom 
da logantoj tiu loko Jiavas?
Kiujn naciecon kaj agon vi havas?
Su vi estas fraŭl(in)o aŭ edz(in)o?
Eventuale; aliaj komunikoj pri perdono (ekz« invas- 
lideco) aŭ familio (nombro de enloganta,) infanoj)? 
Kian instruadon vi ricevis?
Kial vi lernis Esperanton?



Kia estas via profesio? Menciu la E-nomon kaj la 
nomon en via nacia lingvo.
De kiu(j) E-sccieto(j) vi estas an(in)o?
De kiu plua alcelado vi estas an(in)o, ekz. Bellan 
prismo,Georgismo,Kooperativismo, Federalismo, ktp. 

vi aktive 
praktikablen kunlaboro kun aliaj personoj (filate* 
lio, genealogio, botaniko ktp.)?

A1F do petas ciujn siajn genuojn, ke ankaŭ ili par» 
toprenu al tiu ĉi enketOoNur multnombra partopreno cert» 
igas la sukceson de la grava, internacia entrepreno.

S iu. membro numeru (nur unuflanke surskribo tto) pa» 
perfolion (formato de la AEHevuo) de 1-10 B de supre al 
malsupre kaj apud ĉiu cifero estu skribota la respektiva 
respondo laŭ la supra demandaro sen ripeto de la demanda 
Suficas respondi tre koncize n Ĉiu respoudfolio estu sub«

7)

8)
9)

10) Kiun specialan interesiĝon aŭ amataĵon

i
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skribita; nomo kaj plena adreso, klare legeblaj .La grupa 
estroj estas petataj, instigi siajn grupanojn al partos 
preno de la respondoj kaj eventuale ili bonvolu asisti 
ilin dum la plenigo de la folioj. Poste ili kolektu la 
respondojn kaj sendu ilin rekte al la E-Centro. Estas
petate, komenci la aferon laŭpove tUĴn

A E3PIRANT0-KR0NIK 0

VIENO*. Pioniro
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^rektorooS-ano ĉeflerne ja
Menacher , la konata kursgvidanto,kiu ĉiam 

instruas ‘ia progresantajn lernantojn, ano de la Aŭstria 
E-Instituto Mj estro de la Societe de Aŭstriaj E-instru» 
istoj* finie la 27an de aprilo sian 80an vivojaron» Tiu 
evento estis por la grupo HABMON10, ki e s membro li estas, 
la motivo, arangi honore de li intiman feston,kiun tamen 
partoprenis 62 ges-anoj» 
aj mag. cefkong. d-ro Grimma (por AEF), 
(V3D), unive.profe, d-ro Sirk (AEI)9
Societo de Aŭstriaj E-Instruistoj), W» Mudrak (AKDE) kaj 
A. Berdan (Socialista E-istaro Aŭstria)»

Direktoro Menacher, "nia direktoro”, akizis en lon« 
ga parolado sian vivovojon kaj sian agadon en la E-mova= 
do» Kioi aatata li estas,tion pruvis la 
nskigtag-donacoj, kiujn li ricevis» Plibeligis la feston

Por gratuli al li eatis venint« 
ofickons» Cech 

s-ano F. Jeitler (por
u t

M
A’ «



citroduo kaj gitaristo Schöber-Kurz; s-ana Mann, kiu on 
sia sprita maniero priskribis la agadon de nia direkto« 
ro, kaj diplomkomercisto Bartek,kiu verkis trafan poemon 
jari tiu ci meritplena pioniro de la aŭstria E-movadoP Ni 
ciuj kore deziras, ke nia naskiĝtagoinfano" ankoraŭ lon- 
gan tempon vivu, por ke li povu transdoni sian grandaa 
scion al kiel eble plej multaj adeptoj. Logo

Librokolekto Yelland en IEMW» La konataj anglaj ge® 
samideanoj Yelland, kiuj deantaŭ multaj jaroj 
vivas en Sudfranoio,dedicis sian E-bibliotekon kaj doku= 
mentaron al la Internacia E-Muzeo en Vieno»La pli ol 700 
libroj restos deponitaj kiel "Kolekto Tokaj E,EoIellando 

KONVERSACIA RONDO, Vieno 13-, kafejo Wunderer^ Ha« 
dikgasse ce Hietzingerbrücke, kunvenas ĉiun unuan ĵaŭdon 
eu la minato kaj invitas al vizito (19 h,estro s-ano ma» 
joro Sinner ). — DANUBIO informas, ke ĝiaj kunre« 
noj okazos dum la somermonatoj ĉiun lan kaj 3an lundon 
je 19a he en gastejo Zboril, 7«,, Sigmundsge 14« Gastoj 
ĉiam bonvenaj! — SOMONIO kunveno e ekde junio ĉiun van® 
dredon en la nova E-Centro, 15«,, Eünfhausg» 16, je 19e30 
h* La jaŭda perfektiga kurso plu okazos en la gisnuna. 
grupejon — KALO C SAY-L AB ORO notas la okazintecon de par« 
olado de s-aninoj Mathilde Kindl kaj Ar&nka Janitzky kun 
multaj lumbildoj pri llia granda vojaĝo 1951 sur Dach* 
stein, de tie al Innsbruck ^AEKongre sc)-München (UK)-Ne» 
derlando kaj Italio» La 32 eestintoj danka aplaŭdis al 
ambaŭ sinjorinoj pro la interesega kaj tre bone prepari« 
ta vojaĝraportoe. Ekde junio la kunvenoj de la kluboj 
toa kiel ciuj&ro dum la nomero en Türke n schanz-parke ce 
la turo (19 h)e Venu denove al la ĉiujara parkrendevuo 
de la Vienaj E-istoj! — VIENA E-PELEClTABC (kunvenoj je 
la l-a merkredo de la monato en la 2—Centro) kuna kun la 
AEE-e straro direktis
s-ano Eranz 
silistaro,
astos la nova E-Centro 
H o f «o

petskribon al. la Viena urbestro,
Jonas, petante proponi al la Erba Koni

ke ĝi nomu la novan urban loĝdomon* en kiu. 
de W, "Esperanto-

Notu, la novan adreson de nia Esperanto-Centro;

Wien 15», bVmfhausgasse 16-18»



BÜRGEN LANDO t AEE-landa»tro s-ano profi Hans
Eisenataĉt, eldonis en 

«Burgenlandan 2-Bultenonw kun sciigoj 
sterlando E-movadoo Pri la jarkunveno 
societo £30«13.51) la societa bulteno 

Oberpullendorf, 
La eotro, s-ano

p 1 Bauer, 
februaro tri pagan 
pri la en- kaj ek» 
de Bur^enldsnda X- 
de 27o 2.52 infor« 
sidejo la societo 
Reiner, ra»

t

mis, ke gi okasis 
kaj loka S-grupo 
porti», ke novaligis 12 personojcMortia pasintjare s-ano 
Göttligher»Teatra rondo prezentis kelkajn hungarlingvajn 
teatraletojn; gi akiri» plurajn naciajn kostumojn kaj 
partoprenis la distriktan Burgenland-feston 
kacostato estas kontentiga« 
Schwarz, komponinto de la Kongresa Valso kaj 
Morso, estis eknomata honora 
la nova societa estraro estae: profe, H 
Irene Doda (vicprez,) kaj afergv« estro Julio Rainer«

u'

Io

La societa 
S-ano sekurdirektoro d-ro 

i Aŭstria X- 
membroo La ceffunkciuloj de 

Bauer (prea«),* »
>

tf

*MAL SUBHA ABSTRIO: OK-landestro Johann Schwarz,
Jelixdorf, Bräunlich^12, informi« per 

speciala liglanda E-informilo la liglandajn E-istojn pri 
la okazonta AEE-Jarkunveno8 invitante al 
topreno» Lokaj grupoj aŭ rondoj funkcia» en Wye Neustadt, 
St. Pölten, 
la liglando logas E-ietoj«

fohenberg kaj Hainburg. En pli ol 50 lokoj de1

*

1 faria la cefan’ rapor»

SUPRA, AŬSTRIO: Supr a-^ŭs tri a AEE-lande s traro« Jarkunveno 
de supra-aŭstr iaj E-istoj okasis la 17« 2« 

an Linz«, ĉeestis reprezentantoj de la grupoj ESTONTO, 
Linz; mVOJISTA E-FAKGROTO, LIBERECO, Wels; de ARONDO 
V0KLABHU0K kaj de VOJAŜKLUBO, Lingo Pluaj grupoj ekzis® 
tas ankaŭ en Steyr, Grundan kaj Ofterding^ La jarkunvenon 
ceestis ankaŭ a-ano Hans Steiner9 AEF-lan destro por Tiro® 
Io, kiu raportis pri la preparlaboroj por la Zamenhof- 
Monunento en Wörgl» S-ano Ni 
ton« La kontentiga kasoraporto atestis pri zorgema admi« 
nistrado» La nova LANDESTRARO: s-anoj Äigl% Zeller(«etro 
kaj vicestro), Hollinger(kasisto), Kaufmann(sekretario), 
E« Moser, Beufelsbrucker (kontrolantoj)« S-ano Kaufmann 
raportis pri tondo de “Tutmonda Ordena ĴS—Kooperativo1’’«
S-ano Gobert,ostro de ESTONTO, raportis pri la movado en 
LinZc (Laŭ wLa Spegulo« 3/52, R.C«)

3
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Vöklabruck: 6i tie funkcias E-grupo "DILLER*, eatr« 
ata de nia fervora s-anino Lacimeyr-ĴFohler, GmundnerBtr« 
n-ro 43» — Gmunden: reprezentas kun malnova fideleco la 
E-rondo TBAUKSTEIH, gvidata de 3-anoj Anton PCeehko kaj 
Wolfgang Grausgraber; adreso: Traunleiten 108* ---- Line: 
E-ekzamenoj okazis sub ekzamena komisiono,konsistinta el

■
4la s-anoj Jo Bürger, 

brucker kaj J« IWieshofer»
K» Migi, A* Teufels *

SALZBURG: Eŭropa Pax-Roman&-Konferenco«Sn la tagoj de la 
17& gia 32a de aprilo okazis en Salzburg la 

ĉijara eŭropa konferenco de ci tiu grava katolika orga» 
ni»aĵo. La unuan fojon E-ietoj estis invitataj, port opre« 
ni la konfome con e La estraro de AKLE delegis sian anon, 
prof«. d-ron Peter E 0 h e n v a r t e r el Klagenfurt, 
kiu havis la eblon, dum sia referato atentigi pri la In» 
ternacia Lingvo, des pli sukcese,ĉar la traduka procedado 
dum la intertraktoj evidentigis sufice la m&ltaŭgecon de 

*la tradicia kompreniga sistemon B-ro Hohenwarter interpa» 
rolis kun pluraj kompetentaj funkciuloj de la konferenca 
estraro«
Saalfelden: E-kurson por ceflemejanoj gvidas la tiea 
fakinstruistino, s-anino Lisi Oberlechuer«

TIROLO: La E-hejmo «Frataro* en Landeek posedas belan, 
grandan Zamenhof-bildon,kiun pentris s-ano Marco 

Blahoviaiv,kiu nuntempe vivas en Buenos Aire s(Argentinien 
El «ILO* 3/52 ni citas: E- kiel nedeviga instrufako en 
lernejoj» En «Amtsblatt für das Unterricht2wesen in Ti« 
roi« (Oficiala bulteno por instruaferoj en Tirolo) de la 
31.I»52 aperis sub titolo supre menciita jena interesa 
kaj gojiga sciigo:«Por akceli la evoluon de la mondhelp« 
lingvo Esperanto, la ministerio por instruado konatigis 
je peto de la Aŭstria Esperant ista federacio pei' dekreto 
de 1’ 15« 11« 51, Z1P 43«508 - IV/18/51, ke ankaŭ la mond» 
helplingvo Esperanto povas esti instruata kiel. nedeviga 
instrufako sub la kondicoj,validaj por nedevigaj inatru« 
fakoj c». Pri tiu ci ebleco ciuj lernej- kaj Institut- 
direkcioj an Tirolo per tio estas informataj« *

Pri la Zamenhof-Mo nurne nto legu sub rubriko «Infor® 
moj de la E-Centro|



KATOLIKA ESPERANTISTA VIVO

AKLE /Vieno: leteradreso W* Mudrak, Vieno III ,Beatrixg®19; 
Kunvenoj Io,Graben 13/II,ciun San kaj 4an mardon,17-19h® 
AILE/Salzburg:, Domvik&r J® Kape, G&isbergstr« 7®

Gte samcelanoj! Anoncu vian partoprenon ce niaj aran« 
goj dum * Katholikentag“ (12«, 13® 9®)! Kotizeto minimume 
2®-petata® - Okazis en Vieno: 6«4« Diservo posttagmeza 

G® Pl&nk en Kolping-domo, 
ceestis 50 ges-anoj® 22®4® Pokoeoleno kaj 

13« 5® festeto Je la "Tago de 1 »Patrino"

L-J

II

K«

< r

r

0 »
*

kun signifa prediko de P« Komo
Vieno VI«; i 
Zamenhof-memoro® ; . 
an nia kunvenejoo Koncerne la Diservon okaze de la &ene» 
rala Kunveno de A3T (8o6<> ) atentu la oficialan progeamon» 

Varma akcelanto de la katolika S-mo vado estis pas t» 
ro Anton Maria Schwart z (sanktece mortinta 1929), 
kies lOOan naskig-tagon festis la Kongregacio de Kala« 
sancanoj por la kristanaj laboristoj (fondita de li)® En 
la biblioteko de la kongregacio Jam 1918 estis Ie molite 
ro pri E® "Kalasantiner Blätter" ankaŭ nun montras ĉiam 
fervoron por E® — La unuan E-predikon en Sidney faris 
en katolika preĝejo okaze de la Tutala trai ia K-Kongreso 
en tiu jaro pastro Sigi s mondo 0® Cap®, bone 
konata al la partoprenintoj de la XXIIa IKKE en Komo® Li 
enmigris Aŭstralion kaj tie ankaŭ vigle agadis por la 
disvastigo de E® Denaske polo, li dum la 2a- mondmilito 
estis arestata de Gestapo kaj fondis "subteran" E-grupon 
en Dachau, al kiu apartenis kunsufeFintoj el 14 subpreme 
itaj nacioj® — Grava verko en E®, la "Spiritaj Ekzerc
adoj" (Exerzitienbuch) de Se Ignaco de Loyola aperis, 
tradukita el la hispana originalo de Eŭma, Zaragozo(Hi8» 
panio );ĝi estas 20Spaĝa,broŝurita kaj ricevebla ce libro
servo de IKUE je 5 rosp« kup® Pro detaloj skribu kun 
respondafranko al AKLE, supra adre bo®---- Recenso de ja®
pana, 1-lingva libro "Aŭskultu la vocojn de oceano" (Ie« 
teroj de militmor t intaj, japanaj studentoj) aperis, verka 
ita de s-ano W®Mudrak,en "Kalasantiner Blätter"(30 lin«) 
"Wr®Kirchenblatt" de 27® 4® raportis ĉlinie pri E-prediko 
en Aŭstralio® K®
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LA KOVA ADRESO DE LA E-CENTRO; Wien 15« „ Pünfhausg-, Ko
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LABORISTA ESPERANTI STARO
— ■ ■! fc. III ■ ■ l tl ■ ■■ _! ■■■ ■ l, l > jjtm rw— »

i

La Vienaj laboristaj Esperantistoj festis la lan de majo
Kiel ciujare ankaŭ tiun lan de majo la socia» 

listaj Espe r^a utistoj de Vieno profita 
is la okazon por elpaŝi publike sub la ruga standardo 
kun la verda stelo, propagandante la Internacian Lingvon 
inter la vastaj laboristaj amasoj. Jam dum la almarso al 
Ringstrato la manifestanta E-ista kolono estis ripete 
salutata, eo-E-li ngve, kaj la gek-doj rikoltis denove kaj 
denove la ovaciojn de la spaliretaranta popoloo Kiam sub 
la transparento "Per Esperanto por Socialismo?* la Espe» 
ranta gr up 
aŭdebla sur la tuta manifestaĵo, anoncis la aperon de la 
socialistaj E-istoj« La grupo atingis la tribunon,kie en 
mezo de la partiestraro staris nia altestimata k-do kaj 
samideano Eranz J o n a s« Li respondis la salutojn de 
la socialista E-kolono Esperantlingve per "Saluton, ami» 

svedaj kaj 
nin nia»

• » alvenie sur Rathausplatz, la megafono,bonega

vicoj de la 
oni saintie

kecon, gekamaradoj!* Ankaŭ el la 
nederlandaj gastoj, starinte 
lingve«

La komunistaj 
antaŭ la Parlamentejo« Je la 
sur Stalinplaco« Ili portis la ruĝajn flagojn 
perantaj insignoj tra la Ringstrato «Entuziasmaj aplaŭdoj 
akceptis ilin, kiam ili aperis kun diaj rugaj brakruban» 
doj, ornamitaj per la verda stelo« Atinganto la estradon 
de la partia gvidistaro ce la Parlamentejo, ili vokis al 
gi aian Esperantan saluton kaj la megafono redonis al 
ili la saluton kaj aklamon de la partiestraro,kiuj estis 
percepteblaj sur la tuta demonstracia vojo: "La Centra
Komitato de KP3 salutas la laboristajn E-istojn!'4 En la 
oficiala raporto de "Volksstimme11 pri la la de majo ape» 
ria mencio pri la partopreno de grupo da laboristaj Esp« 
erantletoj«

tie.

p e r a n t3 s
lla kolektis sin

istoj 
la gak-doj 
kun la Ss=»

NATURAMIKA VARGRUPO

La 2-a numero de la internacia organo "La Migranto” 
eatas en preparo«» Dum la somera sezono estos aranĝata,; 
grupaj ekskursoj« Informojn donas la fakgrupestro s—sno



Max ĵinkenzeller, Vieno 12«, Oswaldg« 14-16 /4 /4. Li kore 
invitas la ges-anojn al la grupkunvenoj, kiuj okazas en 

Diffenbachgr 36, ciumarde,Viena Naturamika Centro, 15«, 
de 19a-21a h.

«<( • Al

EEÄVOJISTA PAXORUPO

Raporto« Depost la centraligo, de la fakgrupo aLLinz 
ankaŭ la loka grupa vivo pli vigligas« Gi arangas kune 
kun grupo ESTONTO bonajn klubvesperojn, kiuj estas ĉiam 
bone vizitataj« En^ciu klubvespero^ okazas io alia. La 
8an de aprilo finigis kurso en la cefriparejo de Linz, 
gvidita de k-do S t r e i tner« Tiu ci malnova E- 
pioniro gvidis la kurson dum 4 moantoj, malgraŭ grava 
okulmalsano. De 24 lernantoj en la komenco restis 10«Per 
bela ^Matura*-festo ni finis la kurson kaj samtempe ni 
honoris nian meritplenan instruanton, k-don Streitner« 
La dek novaj E-istoj nun daŭrigas la studadon en nia 
daŭra kurso por progresantoj, gvidata de nia senlaca es« 

Kureo 
ofie» 
fest»

a y r raportis pri aia unua printempa voja«

Jl

tro Sigb. artner« Tiu bone vizitata 
ĉiam ankaŭ estas partoprenata de kelkaj direkciaj 
istoj«En kutima Klubvespero oni aranĝus diversajn 
etojn kun prelegoj kaj kantoj aŭ ludoj« La 27« 3» 
Anger 
go al Triesto. Inter aliaj li ankaŭ vizitis la E-klubon 
de Triesto.En sia parolado li skizis la modelan kaj vigs 
lan E=movadon de la urbo. La 10« 4« oni 
morto de nia Maj s tro« Samtempe ambaŭ grupoj kunmemoris la

------ . . • - * glitis 

ĉar kiel nia Majstro ili restis fidelaj al 
morto«Post tiu ci soleno okazis surprizo

<£
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Ni esperas, ke tiamaniere ni povu daŭrigi nian kla« 
ban vivon. Ni ankaŭ de ziras,ke en aliaj lokoj evoluu si« 
mila klubvivo, por ke N« cie prosperu» L.A»

El letero de s-ano Sighartner al la AET-Oentro: La 
^o3o ni havis eksterordinaran plenkunvenon en Linz, kiun 
ĉeestis proksimume 40 fervojistoj» La ĉeftemo de la kun« 
veno estis: centralizo de la estraro al unu loko, ĉar 
estas evidente, ke organizo ne povas funkcii,se la funte« 
eluloj estas disloki tajo Ni decidis, havi la ĉefcstraron 
en tiu loko, kie logas la estro kaj la plejmulto el la 
funkciularo» Tiu loko estas estantece en Linz»Jen la nova 
estraro: estro Johann Sigh&rtner, Linz/Do, Trankstr» 57/ 
II; vicestro Wieshofer; sekretario (protokolo) Bürger; 
vicsekretario (korespondo) kaj kasisto Luis Angermayr, 
Linz/D., Hugo Wolfstr. 6; vickasisto Teuf elsbrucker; sub» 
kasistoj Wagner, Heinzl, Schatghofer, Glocker; kontrui® 
istoj Kriechbaumer, Ulrich» Al la gi«nunaj fakgrupgvid« 
intoj, speciale al s-anoj Zink kaj Havia estis esprimata 
la danko pro la faritaj laboroj.Ni certigaa»! la Gentro 
de AET» ke en la komuna kunlaboro nenio sangigis. Ni re« 
stos fakgrupo de AET kaj tiel ni laŭ gisnuna maniero ek« 
urate kalkulos kaj pagos nian kotizon.

Bsperanto-Inf aormationatafeln jginheitsformat) in den 
Bahnhöfen der Ŭ.BeB. Mit Zustimmung der Gendion Wien mit 
Schreiben GS/51/30 v.12»11.51 und der österr» Eisenbahn- 
Reklame Wien mit Schreiben R/Ha v»22.11c 51 dürfen in al
len jenen Bahnhöfen, wo sich Esperantisten befinden, In® 
formationstaflen angebracht werden» Im Vordruck des Pia* 
katea «ESPERANTO-SERVO* wird die Anschrift der im Orte 
selbst oder diesem nächstgelegenen Esperanto-Ortsgruppe 
oder der Name des ortsansässigen Esperantisten in Druck
schrift eingesetzt. Dieses Plakat wird unter Glas in der 
Mähe des Bahnhof-Ausganges fixiert. Unsere Eisenbahngr- 
Delegierten werden___________
reiche in Trage kommenden Bahnhöfe und Anschriften _der 
E-Orotgruppe oder Vertreter bekannt zu geben und sich 
mit den Herren Vorständen zwecks Anbringung der Informa
tionstafeln in das Einvernehmen zu setzen« Die Herren 
Vorstände werden auch von der Eisenbahn-Reklame Wien 
noch eine gesonderte Zuschrift erhalten» In Bahnhöfen, 
wo sich bereits Esperanto-Informationstafeln befinden,

<f H

iro

eb e ten 9 un3 ehestens die in ihrem B_e«



können diese, soweit sie gut erhalten sind,belassen wer
den, jedoch müszten uns auch diese Bahnhöfe (mit dem ent» 
sprechenden Vermerk) gemeldet werden.

Oesterr» Eisenbahner-Esperanto-Fachgruppe, 
Linz/D» , Bahnhofstr»3, gez» i»V» Angermayr.

11

?<

*
II

POTISTA FAKGRUK)
En 

as ekde 
HANN J

la sindikata gazeto "Post und Telegraphie" apera 
15»3»52 amleksa kurso, gvidata de nia kolego Jei 
a n e c k a«

AŬSTRIA SOCIETO DE E-INSTRUISTOJ (Sekcio de AEF)

Okaze de la lasta membro-kunsido de 28»4»52 inform 
is la prezidanto, s-ano dir. Menacher, ke la aŭstria in 
struministerio ree subvenciis 
per S loOOOc-. Sekretario 
Stadtschulrat (Lerne j-admini strado de Vieno) invitis la 
socion letere,delegi parolontojn por la Elternvereins « 
referato Estis nomataj s-anoj Gschanes (por ceflernejoj) 
kaj prof»d-ro Beckmann (por 
verki s du artikolojn kaj skribigis ilin en Brajlo-skrib« 
on por la Vienaj blindul-lernejoj»En la instruistina se» 
minario, Vieno XIX», 
parolado de la societa sekretario 
Drössler du kursojn» Instruistan studrondon gvidas s-ano 

en kiu 
kiu okazas de

<1

9

H
r

la agadon de la societo 
s-ano Gachanas sciigis, ke

Hofzelle, gvidas post sukcesa varba 
s-ano fakinstruisto

Werner«. Du
estae arangita de s-ano Konetzny E-fako 
17» 5»- 17» S» en la Viena Foir-faiaco, 
zentos kun siaj lernantoj E-kantojn» La societo decidis, 
startigi varbagadon^ la klerigaj sekcioj de la minist« 
erioj, plue la arangon de feria E-kurso en la E-Centro»

E-instruistoj kaj kursgvidantoj aliĝu al la societo 
kaj anoncu vin ce s-ano fakinstruisto Leopold Gschanes, 
Vieno 15», Pelzg. 7/17!

PrüfungsVorschriften für die Staatsprüfungen in E»

1

estas eldonitaj de la societo» Bezonantoj mendu ce supra 
adreso!

Notu la novan adreson de nia Esperanto-Centro; 
Wien 15», Fünfhausgasoe 1S-18»
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i : TERNACIA ESPERANTO-MOVADO 
Zigzage kaj telegrame tra la mondo

— HELPU LA E-MOVADON EN HI SPAS IO! * For propaganda ekspozi« 
cio xd ‘bezonas ciajn E-ajojn: librojn, broŝurojn, saint« 
kartojn (prefere bildflanko kaj flatele afrankitajn) afi® 
sojn ktp« Adreso: Esperanto-Propagand-Ekspozicio,8trofomo 
19 - Moy A (Barna)» — Sub la titolo «ĈU NUR ESPERANTI SMO?"

l

19 - MoyA (Barna)
s-ano Eŭma el Zaragozo skribis en la interesa hispana BOL® 
STIN* tre konsiderindajn vortojn. Li rekomendas - por pli« 
vastigi nian lingvon- ke ni rezignu propagandi la Internan 
Ideon ekster niaj rondoj kaj atentigas, ke por la indife® 
renta publiko nia eta movado nur havas la signifon de sek= 
too Fli necesas kaj pli utilas, rekomendi al la grandaj 
movadoj politikaj, religiaj,sportaj ktp. la uzon por iliaj 
propraj celoj« Malantaŭ ili staras la amasoj» Kaj la praka 
tikado de la Interna Ideo de Zamenhof venos per la aplika® 
do de la internacia lingvo

H
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n

Mn»---- ANTENO ESPERANTISTA de
Radio SoEoUo Str. Diego de Leon^ 49, Madrido, sendas regu* 
Ie c iumerkrede je 19«30 h de Greenwich per mallongado de 
42.05 metroj kaj 7,140 kilocikloj. Aŭskultu kaj gratulu! - 
La E-KLUBO LITVINOV (J» Pastor,Roosveltova 445,Litvinov I, 
Ĉeĥoslovakio) arangas letervesperon« Skribu multnombre - 
ciu ricevos respondon kaj fotografaĵon«. 20 geklubanoj (10- 
35jaraj) volas korespondi k«c.l.! ----  ESPERANTISTA OLIMPIA
SERVO, Töölötullinkatu 7, A.2«, Helsinki-Töölö«Finnlando, 
ekfunkciis« ŝi^intencas servi al la XVa Olimpiado en Hei« 
sinki kaj aranĝos du kunvenojn porekunigi la partoprenonta 
ajn E-istojn kaj atentigi pri E»q Gi donos informojn, se 
gi ricevis la respondafrankon« — Al la ZAMENHOF—MONUMENTO 
en Wörgl,inaŭgurota je la 27«7«52,Heroldo de Ekdedicis en 
n-ro de marto preskaŭ 2 kolonojn de sia fruntpago, koment® 
ante la planon kaj citante la programon kaj la honoran kaj 
organizan komitatojn« —— UEA atingis je la fino de 1951? 
8849 asociajn kaj «094 individuajn membrojn, entute 14»943« 
Fine de 1950 estis entute 14«711« 
UEA okazo b INTERNACIAJ FERIAJ KURSOJ en 
de 25£7.-1«8 •!
iga kurso, 2) Konversacia kurso, 3) prepara 
Cseh-metodaj geinstruistoj, 4) infankurso, 
antaŭ la 25«l« ce L. Kriis,
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La 3Sa Brita E-Kongreso okazos de 30» 5»-2» 5» en Newkast® 
Ie-upon-Ty ne» Informas: s-ro ko Keli, 57 West Wallum, 
South Denton, Newkastle-upon-Tyne 5, Anglio« — *LA KUN» 
TEMPA S VE LLANDO* estas la temo de internacia kurso, aran« 
gata de la Svedlanda E-Instituto inter la 27» 7« kaj 2«8e 
antaŭ la UEA-kongreao en Oslo, por ebligi al la 
la partoprenon, estante survoje al la kongeso» La 
okazos en la altlernejo Bohusgarden apud Gotenbŭrgo» Pro 
la granda sukceso de la kurso antaŭ tri jaroj, la sveda 
registaro decidis asigni 4000 kronojn por la arango« La 
prezo de la kurso estas 75 kronoj, inki» ins t rundo, logo, 
mango kaj ekskurso en Gotsnburgo» Por kelkaj kursanoj la 
redukto de la kotizo estos ebla» Skribu al: Svenska Eb« 
peranto-EÖrbundet, Tegelbacken, Stockholm» - FRAZARO POR 
KONDUKTOROJ kun tekstoj en K« estis eldonata dela direk« 
cio de la finnlanda fervojaro« ------ En Paragvajo aperas
grava filatela jarlibro, kiu kun eldonkvanto de 30«OOO 
ekzempleroj estas disvastigata en la tuta mondo n Tiu jar« 
libro aperis 1951 unuafoje krom en aliaj kvin lingvoj 
ankaŭ en 3» La mondlingva jarto ampleksas 20 pagojn kun 
250 ilustraĵoj« (Informoj ce *E1.Mundo Peraguaya*,Ciudad 
Coronel Bogado, Paraguay, Suda Ameriko»)---- UNESKO aĉe«
tis por publikigo en franca kaj angla tradukoj la prele« 
gon, faritan dum la Pariza Somera Universitato de d-ro 
Ivo Lapenna pri nLa jura signifo de la universala dekla« 
racio pri la homaj rajtoj*»------MEDICINA REVUO, je n^ la
nomo de nova faka revuo, kies unua n-ro, 36 paga, jus 
aperis» G-i estas eldonata en Japanio:administrejo Tomozi 
Aos ima f Sinmati 123, TIBA»

ges-anoj 
kurso
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